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วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย เปนการรายงานระดับหนวยงานภายในดวย เชน การพัฒนา
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กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหการประเมินผลในภาพรวมมีความครอบคลุม และ

สามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และ
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อยางดีในการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามที่ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม หากทานเห็นวาคูมือเลมนี้ยังมีส่ิงใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 

โปรดอยารีรอที่จะใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกสํานักประกันคุณภาพ เพื่อนําไปแกไข

ปรับปรุงตอไป เพื่อมุงสูเปาหมายปลายทางของการดําเนินงานรวมกัน คือ การ
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                  บทที่บทที่  1        กระบวนการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  
  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการดําเนินงาน เปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ   และ

การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับ

การดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ดําเนินการตาม  

9 องคประกอบ 

 รูปแบบที่ 2    ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ 

1.1  การประเมินคณุภาพภายใน  

  เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใชประเมินระดับคุณภาพและผลลัพธการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการจากภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้

การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ การผลิตบัณฑิตและวิจัย สวนประกอบสําคัญที่

นํามาพิจารณามีดังนี้  
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1.  ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบที่สอง (พ.ศ.

2549-2553) ของ สมศ. 

2. ตัวบงชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาของ สกอ. 

3.  ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

4.  ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอดัชนีที่ใชในการประเมินคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.  ขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของและหนวยงานตางๆ 

 
1.2  แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 

กิจกรรมดําเนินการ 
 

พ.
ย.

 - 
พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 
พ.
ย.

 
ธ.
ค.

 
ม.
ค.

 
ก.
พ.

 
มี.
ค.

 
เม
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1. วางแผน และปรับปรุง

แผนดําเนินการ (P) 

                  

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  

ตามตัวบงชี ้(D) 

                  

3. ฝาย/กอง/ศนูย/สถานี 

จัดทํา SAR เตรียมการ

ประเมินและมีการแตงตัง้ 

กรรมการประเมินฝาย/กอง/

ศูนย/สถาน ี

                 

4.ประเมินฝาย/กอง/ศูนย/

สถานี (C) 
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5. สํานัก/สถาบัน นําผล 

(4) มาจัดทํา SAR  

เตรียมการประเมินและมี

การแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินสํานัก/สถาบัน 

                  

6. ประเมินสํานัก/สถาบัน 

(C) 

                  

7. แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 

                  

8. มก. นําผล (6) มา

จัดทํา SAR เตรียมรับการ

ประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัย(C)                   

10. มก.สงรายงานประกัน 

คุณภาพประจําป (SAR)  

ให สกอ. และเผยแพรบน

เว็บไซต 

                  

11. หนวยงานทุกระดบั

จัดทําแผนพฒันาปรับปรุง

ตามผลการประเมิน (A) 

และนําผลการประเมินไป

ใชในการจัดทําแผนปฏบิัติ

งานประจําปตอไป (P) 
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1.3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 1 – 3 วัน โดยทุกหนวยงาน

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป  

3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ/

หนวยงานสนับสนุน นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย ประธานฯ  

และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผูประเมินฯ ตามแนวทางการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมีผูประเมินภายนอกอยางนอย 

1 คน ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรม 

ผูประเมินฯ จาก website http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_ 

Training/qa_training.htm หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อนําเสนอใหสํานักประกัน

คุณภาพจัดทําคําสั่งแตงต้ังตอไป 

4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานัก

ประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ ทําหนาที่เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯ แตละชุด ทั้งนี้ หากจํานวนบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

ไมเพียงพอ สํานักประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่สํานักประกัน

คุณภาพจัด เขาเปนฝายเลขานุการ  

5. ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) กําหนดใหสง

ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อสํานักประกันคุณภาพจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและ

สังเคราะหจัดทํารายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตอง
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และสอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน  ทั้งนี้ SAR ของหนวยงานตองจัดสงให

คณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไปประเมินคุณภาพประจําป 

6. ภายหลังรับการประเมินฯ แลว รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

หนวยงานใหปรับแกไขตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

และสงมาที่สํานักประกันคุณภาพภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม (ยกเวนหนวยงานที่

ไดรับการประเมินหลังวันที่ 20 กรกฎาคม) 

7. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ
คณะ/หนวยงานสนับสนุนแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงานที่

รับการประเมินฯ และสํานักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน  

8. ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 
30 ตุลาคม 

9. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกหรือ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
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• การตรวจประเมินในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาใหใช
เกณฑดังนี้ 

- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ เปนผูประเมินจากภายใน

มหาวทิยาลัยทีผ่านการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไมเปนบุคลากรใน

ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทาทีรั่บการประเมนิ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           7 

                  บทที่บทที่  2        เกณฑประเเกณฑประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  
  

การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม 6 องคประกอบ

คุณภาพ และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานเปนสําคัญ 
 
การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน  

 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 3 

คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียง

บรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น 

ตัวบงชี้แบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

สําหรับเกณฑประเมินแบงได 2 ลักษณะ คือ เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน 

รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ (เปนเกณฑใหคะแนนโดยนับจํานวนขอ

ที่ทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนนการดําเนินงานเรียงลําดับแบบขั้นบันได)  
 
การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี ้   

การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีความหมายของ

คะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน ซึ่งมีความหมายของการใหคะแนน ดังนี้ 

- คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและ

ตํ่ากวามาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่

ยอมรับไดและใกลเคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวน

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 
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ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือ 
ผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0   

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย  
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผล

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือสูงกวาเปาหมาย ถือวาบรรลุ

เปาหมาย ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนด 

ตํ่ากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  
การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในปที่ประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยตัวบงชี้ที่มี

พัฒนาการพิจารณาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

1.   ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
หรือ 

2.   ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการ

ดําเนินงานในปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน  

ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมี

การประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะถือวายังไมมีพัฒนาการ 

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการ

ประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการ

ประเมินในแตละตัวบงชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉล่ียของคะแนน 
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รายตัวบงชี้ ท้ั งหมด  รายละเอียดการแปลความหมายผลการดํา เนินงาน 

ทุกองคประกอบสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01 – 2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

2.51 – 3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

  
  
  



10           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           11          

                  บทที่บทที่  3      ตัวบงชี้ตัวบงชี้การการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม 

6 องคประกอบคุณภาพ  มีตัวบงชี้ทั้งหมด 34 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและลําดับของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตาม

องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน 
องคประกอบที ่ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค

และแผนงาน 

- 1 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

1 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 

2 

2. ภารกิจหลัก 4 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3, 

2.9, 2.10 และ 

2.12 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1,  

2.2 และ 2.14 

8 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4,  

2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.11, 2.13, 

และ 2.15  

15 

3. การบริหารและจัดการ 1 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 

5 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1, 3.2,

3.3, 3.6 และ 3.8 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4,  

3.5 และ 3.7 

9 

4. การเงินและงบประมาณ - 2 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  

และ 4.2 

1 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 

3 

5. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- 1 

ตัวบงชี ้ 5.1 

1 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

2 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- 1 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

2 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2  

และ 6.3  

3 

รวม 5 13 16 34 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ

คุณภาพ 6 ดาน และความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ภายนอก 

 
ลําดับ
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ
เช่ือมโยง 

ประเภท รอบป 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน           2 ตัวบงช้ี 

1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมกีารกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ 

สกอ. 1.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

2 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม

ตัวบงชีข้องการปฏบิัติงานที่กําหนด 

สกอ. 1.2 ผลผลติ ปงบประมาณ 

 องคประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก                                                     15 ตัวบงช้ี 

3 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลติงานวิจัยและงานสรางสรรค   

สกอ. 4.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

4 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

สกอ. 4.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

5 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ตอจํานวนนักวิจัย 

สกอ. 4.3 

สมศ. 2.2, 2.3

ปจจัยนําเขา ปงบประมาณ 

6 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ตพีิมพเผยแพรในระดบัชาต ิและ

ระดับนานาชาต ิตอจํานวนนักวิจัย 

สกอ.4.4 

ก.พ.ร.4.2.1 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

7 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

อยางชดัเจนตอจาํนวนนักวิจัย   

 

สกอ. 4.4 

ก.พ.ร. 4.2.2 

ผลผลติ ปปฏิทิน 
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ลําดับ
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ
เช่ือมโยง 

ประเภท รอบป 

8 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 จํานวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

สกอ. 4.4 

สมศ. 2.7 

ก.พ.ร. 3.2 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

9 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ

หนังสือรับรองการแจงขอมูลลขิสิทธิ์ และ/หรอื

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถอืได  

ตอจํานวนนักวิจัย   

ก.พ.ร. 4.2.3 ผลผลติ ปการศึกษา 

10 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดบัชาต ิหรือระดับนานาชาติตอ

นักวิจัย 

สกอ. 4.5 

สมศ. 2.6 

ก.พ.ร. 3.1 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

11 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของนักวิจยัที่ไดรับทุน 

ทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอนักวิจัย 

สมศ. 2.4,  

2.5 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

12 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของนกัวิจัยทีเ่ขารวม

ประชุมวิชาการ และ/หรอืนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

สมศ. 5.9 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

13 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 รอยละของนกัวิจัยทีทํ่าหนาที่

สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยทั้งหมด 

มก. ผลผลติ ปการศึกษา 

14 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของบุคลากรประจําที่มี

สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรอืระดับ

นานาชาติ ตอบุคลากรประจํา 

 

สกอ. 5.2 

สมศ. 3.2 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ
เช่ือมโยง 

ประเภท รอบป 

15 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และวิชาชพีทีต่อบสนอง

ความตองการพฒันา เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติตอ

บุคลากรประจํา 

สกอ. 5.3 

สมศ. 3.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 

16 ตัวบงชี้ท่ี 2.14 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการที่สอดคลองกบัความตองการของ

ผูรับบริการ 

มก. กระบวนการ ปการศึกษา 

17 ตัวบงชี้ท่ี 2.15 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

สกอ. 5.4 ผลผลติ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 3 การบริหารและจดัการ                                       9 ตัวบงช้ี 

18 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบ

ธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

มก. กระบวนการ ปการศึกษา 

19 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

สกอ. 7.3 กระบวนการ ปการศึกษา 

20 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธํารง 

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 

สกอ. 7.4 กระบวนการ ปการศึกษา 

21 ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดบัความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน 

สกอ. 7.6 

ก.พ.ร. 13 

ผลผลติ ปการศึกษา 

22 ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบคุลากรประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

สกอ. 7.7 ผลผลติ ปการศึกษา 

23 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

สกอ. 7.8 กระบวนการ ปการศึกษา 
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ลําดับ
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ
เช่ือมโยง 

ประเภท รอบป 

24 ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดบัความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกร

สูระดับบุคคล 

สกอ. 7.9 

ก.พ.ร.12.2 

ผลผลติ ปการศึกษา 

25 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 มีระบบการมอบหมายงาน 

ตามใบมอบหมายงาน (JA)   

มก. กระบวนการ ปงบประมาณ 

26 ตัวบงชี้ท่ี 3.9 รอยละของบคุลากรประจําที่ไดรับ

การพัฒนาความรู และทกัษะวิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

สมศ. 5.11 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ                                     3 ตัวบงช้ี 

27 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร  

การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 

และงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ 

สกอ. 8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

28 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

สกอ. 8.2 กระบวนการ ปงบประมาณ 

29 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่

มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

มก. ผลผลติ ปงบประมาณ 

 องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ                      2 ตัวบงช้ี 

30 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในทีเ่ปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการ 

สกอ. 9.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

31 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดบัความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายใน 

สกอ. 9.3 

ก.พ.ร. 7.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน               3 ตัวบงช้ี 

32 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา

และปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

 

มก. กระบวนการ ปงบประมาณ 
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ลําดับ
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ
เช่ือมโยง 

ประเภท รอบป 

33 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ 

ก.พ.ร.10 ผลผลติ ปงบประมาณ 

34 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการ 

ก.พ.ร.10 ผลผลติ ปงบประมาณ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  การเรียนการสอน  การวิจัย  

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการ

ตามพันธกิจแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ตามที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปน

ที่ยอมรับของสังคม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
 กลยุทธ หมายถึง วิธีการอันแยบคาย หรือกุศโลบายตางๆ ในการดําเนินงาน 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่

กําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงาน จากแผนกลยุทธนํามาจัดทําแผนดําเนินการ 

แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานประจําป ซึ่งเปนแผนการทํางานของเวลา 1 ป ในแผน 1 ป

นี้จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่กําหนดวาจะตอง
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ทําใหได ซึ่งการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้จะนําไปคํานวณตัวบงชี้ที่ 1.2 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 อยางสมํ่าเสมอ (ในเกณฑมาตรฐานระดับ 6) หมายถึง มีการดําเนินการใน

ชวงเวลาที่ควรดําเนินการทุกครั้ง นั่นคือ มีการวิเคราะหแผนการดําเนินงานกับแผน 

กลยุทธทุกป เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนแผนที่จัดทําเปนรายป สวนการวิเคราะห

ความสอดคลองกับแผนของชาติ และสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ดําเนินการเมื่อมีการปรับเปล่ียนแผนของชาติ หรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 อยางตอเน่ือง (ในเกณฑมาตรฐานระดับ 7) หมายถึง มีการนําผลการ

ประเมินและผลการวิเคราะหในเกณฑมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุง

แผนการดําเนินงานทุกป เริ่มต้ังแตปการศึกษา 2552 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ 

ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ

แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน 

และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติใน

ดานตางๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด

เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ  
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5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง 

กลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

ขอมูลที่ตองการ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนของหนวยงาน  

2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน  

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อ
กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงาน  

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ

กับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

ทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงาน  

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงาน

การดําเนินงานในตัวบงชี้นี้ 

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลอง

กับแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดาน

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ 

และดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
 ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด หมายถึง ตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนดโดยหนวยงาน ตามที่ปรากฏในตัวบงชี้ที่ 1.1 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 90 – 100  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
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×

2.1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ  

2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความ

เชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  

2.3   การมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงาน  

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบงชีต้ามแผนปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณทีบ่รรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

 

 

 

100 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนการสราง

งานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ 

แกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจ 

แกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

 กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรอืทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา
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ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ของหนวยงานและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย

และของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ  

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ 

งานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการส ง เสริมความร วมมือระหวา งนักวิจั ยกับองคกรภายนอก 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ 

สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และงานสรางสรรคอยางเพียงพอ 

ทั้งทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  

4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ 

งานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานวิจัยของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริหารงานวิจัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ 

หลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่นักวิจัยไดรับ 



28           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พรอมชื่อนักวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือ

การนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจ 

แกนักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวจิัยและทมีวจิัย 

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยัง

คณาจารย นิสิต วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน 

เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุก

มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม 

เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับ

ผูใชแตละกลุม โดยส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วเิคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง
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ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
1. มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  

2.  มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

4. มีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก
หนวยงานเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  

5. มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน

วงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  
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3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นิสิต 

และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร

ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการนํา

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน  

5. มีกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. คําส่ังหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงาน

จัดทําระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ 

งานสรางสรรค  

2. ขอมูลงานวิจัยของหนวยงานที่อยูในฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.จัดทํา และ website ที่

เกี่ยวกับงานวิจัยของหนวยงาน 

3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการ
วิชาการ และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกหนวยงาน 

5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของหนวยงาน 

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร 

เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุม 
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เปาหมาย ทั้งคณาจารย นิสิต ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน  

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่หนวยงานสนับสนุนใหมีการ
เผยแพรในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน  

8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและ 

สังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ  

9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่หนวยงานสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร
หรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  

10. ชื่อเครือขายที่หนวยงานมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจาก
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อวัดศักยภาพของนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย (เชน 

สวพ. และหนวยงานอื่นๆ) และภายนอกมหาวิทยาลัยมาใชในการทํางานวิจัย เปนการ

แสดงถึงชื่อเสียง และประสิทธิภาพในการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับจนไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน)  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง 

เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของ

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ที่ไดจัดสรรใหนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงานสรางสรรค 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมายถึง เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอก (แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. 

สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน แหลงทุนตางประเทศ แหลงทุนจากหนวยงาน

ภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย แหลงทุนจาก

ภาคเอกชน หรือแหลงทุนจากแหลงอื่นๆ) ที่ไดจัดสรรใหนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงาน

สรางสรรค 

การนับจํานวนเงินใหนับตามสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงิน 

ที่เบิกจายจริง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อ

การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปน

จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
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×

รอบระยะเวลา    รอบปงบประมาณ   (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่หนวยงาน /

มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรใหกับนักวิจัย  
3. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยจําแนกตามแหลงเงินทุน ไดแก แหลงทุนในประเทศ (สวทช. สกว. สกอ. 

และ วช.) แหลงทุนตางประเทศ หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่

ไมใชแหลงทุนวิจัย หนวยงานภาคเอกชน และแหลงอื่นๆ  

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก มก. 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 

หมายเหตุ  
1. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายหนวยงาน ใหแบง

สัดสวนจํานวนเงินตามที่หนวยงานตกลงกัน 

2. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน

จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในแตละป 

 

 

 

100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร  
ในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิตอจํานวนนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยวาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติมากนอยเพียงใด อีกทั้งเปนการกระตุนใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา รอบปปฏทิิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25..) 

 

 

 



36           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  รอยละ 40 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. งานวิจัย และ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับ

นานาชาติในปปฏิทินนั้น 

2. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. ผลงานที่ตีพิมพเผยแพร รวบรวมจากผลงานในปปฏิทินนั้นๆ 

2. การตีพิมพเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่ตีพิมพเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ

เพียง 1 ครั้ง ซึ่งควรนําเสนอผลการตีพิมพเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

3. การตีพิมพในวารสารนับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ 

4. ผลงานวิจัยที่ทํางานรวมกับสถาบันอื่นเมื่อมีการตีพิมพเผยแพรสามารถนับได 
5. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หมายถึง บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม (Proceedings) ซึ่งไมใชบทคัดยอ 

6. การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปปฏิทิน
ที่ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

หรือระดับนานาชาติ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่

ตีพิมพ  ชื่อบทความ และเลขหนา  ชื่อผูเขียน 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมลูมาตรฐานสากล 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
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4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5. Biosis = http://www.biosis.org/ 

6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ 

(select ebscohost and then academic search premium) 

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ 

สกว. ใหการรับรองดวย โดยหนวยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารดังกลาวไดจาก 

http://www.trf.or.th 

แหลงในการตพิีมพเผยแพรผลงานวจิัย ประกอบดวย 

1. วารสารระดับชาติ 
2. วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  

3. การประชุมวิชาการระดับชาติ  

4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 
 

 

 

 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนนักวิจัย   

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของหนวยงาน เกิดจากการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่

ผลงานวิจัยไดถูกถายทอด และนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ จึงเปนการสรางความคุมคาใหกับงานวิจัย และงาน

สรางสรรค 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน)  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 
การนํางานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง

ชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมกีารนําผลงานวจิัย หรืองานสรางสรรคไป

ใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวจิัยอยางถูกตอง 
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และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของ

การใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนในเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการ

วิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ 

เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนส่ิงทีส่ะทอน

ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิง

นโยบายไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่ง

ของการประกาศใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา 

 การแจงนับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

อยางชัดเจน ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใช และเกิดผลอยางชัดเจนภายในรอบปที่

ประเมิน โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัย หรืองานสรางสรรคนั้นจะมีการนําไปใชอัน

กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้ หากมีการนําไปใชหลายครั้ง  

ใหหนวยงานคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมี

คุณคามากที่สุดมานําเสนอ 
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 กรณีที่ผลงานที่ไดรับการอาง (Citation) จะไมนับในตัวบงชี้นี้ แตจะถูกนับใน

ตัวบงชี้ที่ 2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอนักวิจัย 

รอบระยะเวลา    รอบปปฏทินิ (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10-19 รอยละ 20 หรอืมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ

อันเปนผลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน 

บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอก

เปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

2. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตาม

วัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ผลจากการ

สัมภาษณอาจารย  บันทึกผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนิสิตที่แสดงไดวานิสิตมี

พัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

3. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/

กฎหมาย/มาตรการที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน 

ตัวอยางเชน มีจํานวนคณาจารยในหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น 

หลังจากหนวยงานไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาวเปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อ

กําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของหนวยงาน เปนตน 
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4. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการ

สอน/ ทฤษฎีการสอน/โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการ

สอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึกผลการ

ทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนิสิตที่แสดงไดวา นิสิตมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น

หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

5. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานัน้ นับเฉพาะนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 



42           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหหนวยงานมีการคิดคนนวัตกรรม และมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวดวย ซึ่งจะชวยสนับสนุนให

งานวิจัย และงานสรางสรรคมีคุณคา และเกิดมูลคาเพิ่ม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

 ทรัพยสินทางปญญา ในตัวบงชี้นี้ใหนับเฉพาะสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรทั้ง

ในและตางประเทศ 

 สิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่อยูใกลตัวทุกคนมากที่สุด 

หรืออาจจะกลาวไดวา สิทธิบัตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน คือ ส่ิงของ

หรือเครื่องใชตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันลวนแลวแตเปนผลที่ไดจากการประดิษฐ

คิดคนทั้งส้ิน เชน การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอก ซึ่งปจจุบันเปนผงซักฟอกชนิดเขมขน
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และมีประสิทธิภาพในการซักลางสูง เปนตน ดังนั้น สิทธิบัตร จึงมีสวนชวยในการ

ดํารงชีวิตของมนุษยมีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ

อรรถประโยชน (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด 

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะ

องคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา 

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตาง

ไปจากเดิม 

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หมายถึง ความคิดสรางสรรค

เกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ที่แตกตางไปจากเดิม 

ผลิตภัณฑอรรถประโยชนหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสิทธิบัตร (Petty 

Patent) จะมีลักษณะคลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับ

การพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย       

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ  หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ   

รอบระยะเวลา    รอบปปฏทินิ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไดยื่นคําขอ และแกไข

ขอมูล 

อยูระหวางประกาศ

โฆษณา หรือมีการขอให

ตรวจสอบ  

ไดรับสิทธิบัตร หรือ 

อนุสทิธบิัตร อยางนอย  

1 ชิน้งาน 



44           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาไดยื่นคําขอ  และแกไขขอมูล เพื่อขอสิทธิบัตร  

หรืออนุสิทธิบัตร 

2. หลักฐานที่แสดงวาอยู ระหวางประกาศโฆษณา  หรือมีการขอให

ตรวจสอบ การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3. การนับจํานวนสิทธิบัตรสามารถนับสิทธิบัตรที่ตออายุไดดวย และนับ

รวมการจดทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว 

หมายเหต ุ  
 การนับจํานวนการจดทะเบียนจะไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และทะเบียน
เครื่องหมายการคา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
ตอจํานวนนักวิจัย   

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การจดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   กฎหมายลิขสิทธิ์มี

วัตถุประสงคใหความคุมครอง ปองกันผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและทางศีลธรรม 

ซึ่งบุคคลพึงไดรับจากผลงานสรางสรรคอันเกิดจากความนึกคิด และสติปญญาของตน 

นอกจากนี้ยังมุงที่จะสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงาน กลาวคือ เมื่อ 

ผูสรางสรรคไดรับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปญญาของตน ก็ยอมจะ

เกิดกําลังใจที่จะคิดคนสรางสรรคและเผยแพรผลงานใหแพรหลายออกไปมากยิ่งขึ้น 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

การกระตุนใหเกิดการพัฒนาสติปญญาของคนในชาติ เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะ

นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตํารา หรือหนังสือตามที่

กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ 

- ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่ เรียบเรียงอยางเปนระบบ  

อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือ

หลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็น

ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสู

วงวิชาการ และ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่
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เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่

สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ 

และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 

ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะ

อุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น โดยงานที่

สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง โดย 

ผูสรางสรรคจะได รับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงาน

สรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ คําปราศรัย โปรแกรม

คอมพิวเตอร ฯลฯ) 

2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 

3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย  

ศิลปประยุกต ฯลฯ) 

4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทาํนองและเนื้อรอง ฯลฯ) 

5. งานส่ิงบนัทึกเสียง (เทป ซีดี) 

6. งานโสตทัศนวสัดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมทีั้งภาพและเสียง) 

7. งานภาพยนตร 

8. งานแพรเสียงแพรภาพ 

9. งานอืน่ใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 

การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ : สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแตผูสรางสรรคได

สรางสรรคผลงานออกมาโดยไมตองจดทะเบียน หรือผานพิธีการใดๆ  
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การคุมครองลิขสิทธิ์ : ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียว ในการใช

ประโยชนจากผลงานสรางสรรคของตน ในการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอ

สาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการใหเชา โดยทั่วไปอายุการคุมครองสิทธิจะมีผลเกิดขึ้น

ทันทีที่มกีารสรางสรรคผลงาน โดยความคุมครองนี้จะมีตลอดอายุของผูสรางสรรคและ

คุมครองตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคเสียชีวิต  

ประโยชนตอผูบริโภค : การคุมครองและพิทักษสิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มี

ผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรคผลงานที่จะสรางสรรคผลงานที่มี คุณคาทาง

วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสูตลาดสงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และ

ไดใชผลงานที่มีคุณภาพ 
หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

หมายถึง  หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจ

ถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการ

พิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มี

กระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ  

(Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

กอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ 

หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

 นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 10 – 19  รอยละ 20 – 29  รอยละ 30 หรอืมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

1.1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง

ขอมูลลิขสิทธิ์จากหนวยงานที่เชื่อถือไดในปการศึกษา 

1.2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ ได รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือไดในปการศึกษา 

1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได 

ในปการศึกษา เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ 

เปนตน 

2. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปน

เจาของงานลิขสิทธิ์ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา

ผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรม

ทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่ 

http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php? Option=com_docman&task=c

at_view&gid=777&Itemid=428 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 

สัปดาห 
2. การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ จะนับไดตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปการศึกษาที่ประเมิน จาก
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หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงาน

วิชาการที่อยูในระหวางยื่นขอหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

3. การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อ

ผลงานวิชาการนั้นไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตํารา

ทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และไดรับการตีพิมพภายในปการศึกษาที่ประเมิน โดยนับ

การตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพหลาย

ครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ฯ  

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)  
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตอนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การเผยแพรผลงานวิจัยที่หนวยงานสรางขึ้นมีหลายชองทาง เริ่มต้ังแตการ 

เผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หนวยงานอาจสงเสริม

ใหผลงานวิจัยของหนวยงานไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากข้ึน 

และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้ง

เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

บทความท่ีไดรับการอางอิง หมายถึง บทความที่ถูกอางอิงโดยงานวิจัย

ของผูอื่น 

รอบระยะเวลา    รอบปปฏทินิ   (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปปฏิทิน โดยไมนับซํ้าแมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. จํานวนนักวิจั ย ในปการศึกษานั้ น  นับที่ปฏิ บัติ งานจริ ง  และ 
ลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ  
 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

จํานวนนักวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรค 
จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตอนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อดู ศักยภาพของนักวิจัยในการขอทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนนักวิจัย  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับ

งานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือใหคํานวณเปน

จํานวนเงนิตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

โดยแหลงทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนก

ดังนี้ 

1. แหลงทนุในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2. แหลงทนุตางประเทศ 

3. จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลง

ทนุวิจัย 

4. จากภาคเอกชน 

5. จากแหลงอื่นๆ 

 นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาทีห่ลักในการทําวจิัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน)  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ไมนับซํ้าแมวานักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน ใน

รอบปการศึกษานั้น 

2. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวจิัยและงานสรางสรรค 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของนักวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหนักวิจัยสนใจเขารวมประชุมวิชาการโดยเฉพาะในสาขาที่

เกี่ยวของ รวมทั้งมีการนําเสนอในรูปแบบภาคบรรยาย และ/หรือโปสเตอรผลงานทาง

วิชาการทั้งในและตางประเทศเพื่อแสดงความกาวหนาของวิชาการวาเปนที่ยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ 
คําอธิบาย/นิยามศัพท 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน)  

การประชุมวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที่นักวิชาการแตละสาขามารวม

ชุมนุมกัน เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู สงผลใหเกิดความกาวหนาแกแวดวงวิชาการของสาขานั้นๆ 

รอบระยะเวลา   รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79   รอยละ 80 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนนักวิจัยที่เขารวม หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และ

ตางประเทศในปการศึกษานั้น 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชมุวิชาการฯ 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 
× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนตอ
นักวิจัยท้ังหมด 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การที่นักวิจัยทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเปนผูสอนในรายวิชา 

ดูแลควบคุมการฝกงาน เปนที่ปรึกษาปญหาพิเศษ โครงงาน หรืองานวิจัย เปน 

ผูควบคุมการวิเคราะห และการใชเครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง ตลอดจนเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธใหกับนิสิต เปนการบูรณาการการวิจัยซึ่งเปนภารกิจของหนวยงาน เพื่อ

สนับสนุนภารกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

การสนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง การทําหนาที่เปนผูสอนใน

รายวิชา ดูแลควบคุมการฝกงาน เปนที่ปรึกษาปญหาพิเศษ โครงงาน หรืองานวิจยั เปน

ผูควบคุมการวิเคราะห และการใชเครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ใหกับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 15  รอยละ 16 – 30  มากกวารอยละ 30 

 

 

 



56           คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนนักวิจัยทีท่ําหนาที่สนบัสนนุการเรียนการสอน  

2. จํานวนนักวิจัยในปการศึกษานัน้ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ  
 

จํานวนนักวิจัยทีท่ําหนาที่สนบัสนนุการเรียนการสอน 

จํานวนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบติังานจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิตอบุคลากรประจํา  

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อบงบอกถึงความรูความสามารถของบุคลากรในการใหความชวยเหลือ

และใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาของตนเองใหกับสังคมและ

หนวยงานอื่น และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผูที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาชีพ

นั้นๆ ซึ่งถือเปนภารกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กรรมการวิชาการ  หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี

ลักษณะเปนกรรมการประจํา กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ 

กรรมการประชุมวิชาการ ที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการ

ประจําของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ  

ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได รับคัดเลือกหรือได รับมอบหมายใหรวมเปน

คณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอก

มหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 

 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูซึ่งใชความรูความสามารถในวิชาชีพจนเปนที่

ยอมรับ เปนที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศ เชน เปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 

หรือเปนที่ปรึกษาระดับสูงอื่นๆ  ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  กรรมการพิจารณา
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ผลงานระดับชาติ หรือนานาชาติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยอื่นๆ  

เปนตน 

 กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจําที่

ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุน (ที่มีสัญญาจางทั้ง

ปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน)  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 7  รอยละ 8 – 14 รอยละ 15 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําที่ เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรที่อยูในแผนของหนวยงาน และการเปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพ เปนที่ปรึกษาในหนวยงานระดับชาติ ไดแก หนวยงานราชการระดับ

กรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลาง

ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชนในปการศึกษานั้น โดยจะไมนับซํ้าแมวาบุคลากรทาน

นั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

2. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับท่ีปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ 

  จํานวนบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 

                         จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 

 
 

×100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากร
ประจํา  

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อกระตุนใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม ในการดําเนินงานภารกิจดานการใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชนและ

สังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเปนการแสดงถึงศักยภาพ

ของหนวยงานในการดําเนินงานตามภารกิจนี้ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในมหาวิทยาลัย

โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี ้

1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 

2) บริการเครื่องมือและอปุกรณตางๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบั ติการแบบเก็บ

คาลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชมุเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

วาจาง 
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6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

10) บริการอื่นๆ  

 การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ ใหนับเฉพาะ

โครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับกิจกรรมแทนโครงการได 

แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารับบริการและ

ผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซํ้าไดถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการ

กับกลุมคนที่แตกตางกัน 

กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาวิชาหรือหลาย

หนวยงานชวยกันดําเนินโครงการใหนับแยกได และถาการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดย

หนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงบุคลากรไปชวยยกเวนการ

เปนวิทยากร ใหรายงานเปน 1 โครงการตามชื่อโครงการ 
โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่หนวยงานจัดขึ้น หรือ

ดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดาน

ตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรู

เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนใน

ดานการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ให

สามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 
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 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุน (ที่มีสัญญาจางทั้ง

ปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน)  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ  หรือนานาชาติในปการศึกษานั้น  รวมถึงการบริการวิชาการที่มี

คาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

2. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการบริการทางวชิาการ 

จํานวนบุคลากรประจํา (เฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

×100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.14 ระดับความสาํเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับ 
ความตองการของผูรับบริการ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล  
 การใหบริการถือเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานมีความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ กอใหเกิดประโยชน ตรง

ตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพหนวยงานจึงจําเปนตองมีการสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการในเบื้องตน  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. มีการวางแผนการใหบริการทีส่อดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 

4. มีการประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ

ใหบริการในรอบปตอไป 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

ครบทุกขอ 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. แผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ  
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ตัวบงชี้ที่ 2.15 ระดับความพงึพอใจของผูรบับริการ  

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 

ซึ่งถือเปนบทบาทของหนวยงาน การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ 

เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจ

โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย  

3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของ

สังคม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไปจะ

พิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพการ

ใหบริการ  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ความพึงพอใจ  

1.51 – 2.50  

ความพึงพอใจ  

2.51 – 3.50  

ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

3. จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

สูตรการคํานวณ  

  ความพึงพอใจ   =   
∑
∑

i

ii

n
nx

 

  

 =ix  คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 

 =in  จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 

  i   =   1 ถึง p 

  p  =   จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินศักยภาพของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน หากผูบริหาร 

มีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแล
บุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคม

ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลักความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลที่ เปนประโยชนอยาง

ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผย

ขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เราทํา ทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบ
แลวยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเรา

โปรงใสจริง 
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6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผูบริหารนํามาใชกับบุคลากร

ภายในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว  หรือ

เปนผูซึ่งเปนแบบอยางของพฤติกรรม (Role Modeling) เปนผูที่สามารถสรางแรงดลใจ 

(Inspiration motivation) เปนผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership) มี

ความสามารถในการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)  

 ผูบริหาร (หนวยงานสนับสนุน) หมายถึง ผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย/

สถานี 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน 

รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการ

กําหนดแผนงานประจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบ

ควบคุมภายใน 

3. ผูบ ริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ  

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและ

จัดการ 

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4  ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. ผูบริหารมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับและนําไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน  

2. ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงาน  

3. ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และ

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพ (การใชทรัพยากรอยางฉลาดใหคุม

ทุนที่สุด ทําใหไดงานออกมา เนนรวดเร็ว คุมคา) และประสิทธิผล (การทําแลวบรรลุ

เปาหมายผลออกมาพึงพอใจ) ของการดําเนินงานตามแผนประจําปอยางสม่ําเสมอ 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

5. ผูบริหารสามารถบริหารทรัพยากรดานตางๆ อยางสมดุลและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

6. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูบริหาร 
2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินภารกิจของผูบริหาร  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

4. รายงานการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 

5. อื่นๆ ถามี โดยรายงานจะตองมีขอมูลครบตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการพฒันาหนวยงานสูองคการเรยีนรู 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การที่หนวยงานมีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ซึง่

ตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่

มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงาน 

ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให

หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุ

ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสราง

เปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การสราง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน

หนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการ

เรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 80  

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการ

ความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากร

ในหนวยงานรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง  

2. มีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ

ความรูตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง  

3. มีระบบและกลไกในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน  

4. มีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ  



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           73          

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของ

หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจน

หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
ความรูของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม

ของทีมงาน หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดาน

การจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธตาง ๆ  

4. จํานวนบุคลากรในหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไป
ใชในการปฏิบัติงาน  

5. จํานวนชมุชนนกัปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ ไดจากการจัดการความรูของ

หนวยงาน 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ 
หนวยงาน เชน จํานวนรางวัลตางๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผล

ของการทํางานที่เพิ่มขึ้น  
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการ

มอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของ 

แตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากร

ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับ

องคกรตลอดไป  
คําอธิบาย/นิยามศัพท 

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

 กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหกระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได 

โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงาน
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ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ

ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให

บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบ  

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษา

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  

ทุกประเภทของหนวยงาน)  

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม

หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่

มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จ  
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3. มีการมอบหมายงานให เปนไปตามภารกิจของหนวยงานและ 

ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการ

ทํางาน โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองคกรและนํา
ผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐาน

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ  กฎ ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงาน เชน หลักเกณฑ  การรับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณา

ความดีความชอบ เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม 

ของทีมงาน / คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน  ขอมูลหรือ

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ  
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5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร  

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะ

ส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุง 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  

เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

รางวัลตางๆ ทั้งในระดับหนวยงาน ระดับชาติ และนานาชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน ผานระบบการทํางานที่เปนไปตาม

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง การบริหารที่หนวยงานเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของ

หนวยงานในทางตรงหรือทางออม  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ 

อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่
รับรูกัน  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี

เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
 ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการ

ประยุกตใชในระดับสากลมี 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมี
ชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกผูรับบริการและประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ  

3. มีการจัด เก็บขอมูลที่ ได รับจากผู รับบ ริการและผูที่ เกี่ ยวของไป
ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของ

หนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ หรือเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน และหรือประชาชน และเครือขายตางๆ  

ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของหนวยงาน  

5. ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไก 

ที่ เปนรูปธรรม หรือไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน  
ขอมูลท่ีตองการ 

1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชน 

อยางโปรงใสอยางนอย 3 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ 

เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว ฯลฯ 
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2. หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน  

ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับ

เร่ืองรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด เปนตน 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน ดังนี้  

3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ได

จากการรับฟงความคิดเห็น 

3.2 มีผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

3.3 มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอื่นๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนดังนี้ 
4.1 คําส่ังแตงต้ังที่ปรึกษาประชาชน  

4.2 รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษา ประชาชนที่

เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ป รึกษา

ประชาชน 

4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ระหวางหนวยงานที่ปรึกษา

ประชาชน 

5.  หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

5.1     ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  

5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่ มี 

การตรวจสอบโดยประชาชน 

5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานพึงสงเสริมใหบุคลากรสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความ

เปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหบุคลากรไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริม

ใหบุคลากรสรางผลงานที่มี คุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง  หนวยงาน 

มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผานการแขงขัน หรือไดรับ

การคัดเลือกในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ผลงานทางวิชาการ ไดแก  ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควา 

ตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  การแสดงออกทางศิลปะ 

อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ทั้งในและตางประเทศ  การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรู 

หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิด 

ของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  และสิ่งประดิษฐ

หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (ที่มี

สัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน)  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่

ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน

รางวัลดานการวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวา

ไดคะแนน 2) 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ  

2. จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น  ทั้งนี้ การนับจํานวนผูไดรางวัล

สามารถนับซ้ําได หากไดรับหลายรางวัล 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 

จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

×100 
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและ

ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่

องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน

อนาคตอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง

มีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปน

สําคัญ  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก

เหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี

อยูหลายวิธี ดังนี้ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่

เกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุง

ระบบการทํางาน หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด

ผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการ

กระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป 
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4. การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความ

เส่ียงที่อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิก

โครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนด

มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ

ในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ในดานตางๆ เชน  

 2.1 ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 

 2.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

 2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย  

 2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

 2.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณา
จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการ

จัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น  

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 

4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือ

กระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเล่ียง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน

ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารจัดการ เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงาน

การประชุมของทีมงาน หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  

2. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการ

วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ

การบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่หนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผล 

การดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ 

ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบ กําหนด

เปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานรวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน

ตามเปาหมาย  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/

สถาบัน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ

สํานัก/สถาบัน  
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4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงค

แตละประเด็นยุทธศาสตรที่ เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น

ยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดับ

หนวยงานยอย  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

ของผูบริหาร  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับ

การสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาสํานัก/สถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการ

ประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน  

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทํา 

คํารับรองระหวางผูบริหารหนวยงานยอยกับผูอํานวยการ 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และ
เปาหมาย 
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6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวได
ครบถวนและสม่ําเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และ

มีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผล

การประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพจิารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ  
หมายเหต ุ
 การจัดทําคํารับรองจะตองมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ การจัดทํา strategy map สามารถดูตัวอยางของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต 

www.opdc.go.th 
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 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)   

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่ อให ผูบ ริหารทราบว าบุคลากรในหนวยงานปฏิบั ติงานตรงตาม 

ใบมอบหมายงาน (JA) เปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ทั้งนี้การมอบหมายงาน 

เปนลายลักษณอักษรที่ รับทราบทั้งผูมอบและผู รับมอบ โดยผูบริหารตองจัดทํา 

ใบมอบหมายงาน (JA) ใหบุคลากรตรงตามใบบอกลักษณะงาน (JD) ของหนวยงาน  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) หมายถึง การกําหนดลักษณะ

งานใหเปนไปตามตําแหนงที่บรรจุเขามา (มาตรฐานการกําหนดตําแหนงของกองการ

เจาหนาที่) โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน จะเขียนอธิบายหนาที่ ความรับผิดชอบ 

สภาพการทํางาน และลักษณะอื่นๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะของงานนั้น โดยรายละเอียด

ทั้งหมดไดมาโดยอาศัยการวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

 ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) หมายถึง ใบแสดงรายการงาน 

ของตนเอง ประกอบดวยงานประจํา งานชั่วคราวหรืองานที่ตองปฏิบัติเปนชวงๆ พรอมทั้ง

กําหนดระยะเวลาทํางาน ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะงานที่หนวยงานมอบหมายงาน 

แตละงานที่มอบใหแตละบุคคล  และตองสอดคลองกับใบบอกลักษณะงาน  

(Job Description) และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (ตองไมเกิน 20% ของงานทั้งหมด) 

 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ

ขอบเขตของงานตางๆ (specific job) โดยมีการสํารวจและศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทํางานจําตองมีอยูอยางครบถวน คือ ความชํานาญที่ตองการ

ทักษะ (Skills) ความรูที่ตองใช (Knowledge) ความสามารถที่ตองมี (Abilities) และความ

รับผิดชอบที่ตองมีอยู (Responsibilities) ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถทํางานจนสําเร็จ

ผลได 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           91          

 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด ที่มีสัญญา

จางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมี

การทบทวนความเหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตาม 

ภาระงาน  

2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปน 

ลายลักษณอักษร  

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 

4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน  

5. มีการนาํผลการประเมนิตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานัน้ ท้ังที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ 
2. ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) ของบุคลากรประจํา 

ของหนวยงาน  

3. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากรประจําของ

หนวยงาน 
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4. หลักฐานทีแ่สดงการมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากร

ประจําของหนวยงาน 

5. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินบุคลากรของหนวยงาน 

6. ระบบการพิจารณาความดีความชอบของหนวยงาน 

7. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ

ทีมงาน / คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน  
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ตัวบงชี้ที่ 3.9 รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาที่เปนธรรม และเปนการประเมินระบบการบริหารงานที่เปนธรรมของ

ผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากร 

สายวิชาการ) ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/

สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยาง

เทาเทียมกัน ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 บุคลากรประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (ที่มี

สัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน)  

 บุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจําสายสนับสนุน 

ที่หนวยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือใหไปศึกษาตอ ไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 

เปนตน ทั้งนี้จะไมนับซํ้าแมวาบุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในป

การศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 50  รอยละ 50 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ท้ังที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

ในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา 

จํานวนบุคลากรประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 
 

×100 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ 

ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ 

เงินรายได จากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนําเงิน

รายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจาย 

ตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการ

นําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยาง 

มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศตอนิสิต คาใชจายในการวิจัย คาใชจายในการบริการวิชาการวิชาชีพ 

คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนิสิต งบประมาณในการพัฒนา

อาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนิสิต ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ 

รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละ

เงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามเปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการ 

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ

ของหนวยงานในทุกๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

เปาหมาย  
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหา 

แหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของหนวยงาน
สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการ

ตัดสินใจ  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของ
หนวยงานสามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหาร 

เพื่อใชในการตัดสินใจ ในภาพรวมของหนวยงาน รวมทั้งการนําเสนอรายงานการเงิน

ใหคณะกรรมการประจาํหนวยงานทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึง 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหนวยงาน 

6. มีการติดตามตรวจสอบการใชเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูตรวจสอบประจําหนวยงานรวมกับสํานักงาน

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

7. ผูบริหารใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของการ

ตรวจสอบติดตามการใชเงิน ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของหนวยงาน  

2. งบประมาณประจําปของหนวยงาน 

3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ  

4. การไดรับจัดสรรงบประมาณคาใชจายจากมหาวิทยาลัย 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน  
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6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของหนวยงาน 

7. ฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงาน  

8. รายงานทางการเงินของหนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใช 

ในการตัดสินใจ  

9. การคิดตนทุนผลผลิต  

10. รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานโดยการบูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่

สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน (ทรัพยากรไมรวมคน) 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของหนวยงาน 

3. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกนักับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน 

4. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกนักับหนวยงานอืน่ในมหาวทิยาลัย/นอก

มหาวทิยาลัย 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหนวยงาน รวมทั้งการ

ใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกนั 

2. หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหาร และใชทรัพยากรรวมกันที่

เปนรูปธรรม อาทิ การแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการ

ใชทรัพยากร 

3. หนวยงานจัดใหมีการบริหารและจัดการขอมูลทรัพยากรที่สามารถเรียกใช

ไดอยางคลองตัว 

4. มีกลไกการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายใน และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง 

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม

ของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการใน

การใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงาน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุก

หนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน  
 
 
 
 
 



102           คูมอืตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุน 
ตอหนวย 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงาน เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพและการ

ประหยัดของการดําเนินงาน สําหรับกิจกรรมที่ใหบริการทั้งหมด  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 การวิเคราะหตนทุนตอหนวย หมายถึง การวิเคราะหตนทุนที่เกิดจากการ

ใชทรัพยากร  หรือคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรมการใหบริการตางๆ  

เพื่อกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมการใหบริการ หมายถึง โครงการ/งาน/กิจกรรมที่หนวยงานจัด

ใหบริการทั้งดานวิจัย เชน รับทําวิจัย วิเคราะหผลการทดลอง วิเคราะหตรวจหาเพื่อ

การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ เชน การตรวจเช็ค การฝกอบรม การสัมมนา  

เปนตน โดยมีระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการประมาณคาใชจาย 

ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑการประเมินฯ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 40 รอยละ 41 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
และรายงานใหผูบริหารทราบ 

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทนุตอหนวย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×100 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารจัดการ 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค 

และระดับคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และโดย

หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อ

เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาหนวยงานสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีความสัมพันธและ

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนว

ปฏิบัติ และปจจัยตางๆ เปนกลไกใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของหนวยงาน โดยบุคลากรของหนวยงานเอง หรือโดย

หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานนั้น 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน 
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2. มีการกํ าหนดนโยบายและแผนเรื่ อ งการประกัน คุณภาพจาก

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวม

จากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของ

หนวยงาน และสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล และหนวยงาน 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน  

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิงาน  

4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. หนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสอดคลอง

กับเอกลักษณของหนวยงาน โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
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คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้

ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ 

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตามการ
ดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้ง

ภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

5. มีระบบสนับสนุนการสรางเครือขายดานประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงาน และภายนอกมหาวิทยาลัย  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกัน

คุณภาพของหนวยงาน ต้ังแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. มีกระบวนการจัดเก็บและสืบคนขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ คูมือการ

ประกันคุณภาพของหนวยงาน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ

สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน ที่แสดงถึง

การใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสํานัก 

สถาบัน และตองการใหหนวยงานตรวจสอบหนวยงานยอยภายใน รวมถึงเล็งเห็นวา

การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงานประจําวัน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25… – 31 พ.ค. 25…) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

อยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงาน

ยอย 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลอง

ตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 

6. มีการประเมนิผลลัพธของระบบประกนัคุณภาพทุกรอบ 3 ป 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานยอยทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ

ภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ  ตลอดจนผลการพัฒนา

หรือมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกนัคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอประสิทธิผลตาม 

พันธกิจของหนวยงาน 
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่สามารถสราง

ประโยชนใหกับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย

สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการรวมทั้งนําไปสูการบรรลุ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจตางๆ ในการปฏิบัติมักมีผูเกี่ยวของเปนผูรับบริการ เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตาง

กันตามภารกิจของหนวยงาน เชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดทํา

งบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เปนตน 

 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ส่ิงที่เปนปจจัย

สําคัญตอความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับ

ความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ขอกําหนด

ที่สําคัญของกระบวนการอาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน บุคลากรตองการใหการจัดหา

พัสดุไดพัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เปนตน ซึ่ง

หลังจากไดขอกําหนดแลว หนวยงานจึงนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง

กระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี

ความสอดคลองกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญ

จากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํา

มาตรฐานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 

เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลา

ดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการ

ปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางใน

การกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย 

4 ขอแรก 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการตางๆ 

2. เอกสารแสดงขอกําหนดที่สําคัญและวิธีการไดมาซึ่งขอกําหนดดังกลาว 

3. คูมือการปฏิบัติงาน 

4. ประกาศ คําส่ัง หรือเอกสารแสดงวาไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

5. เอกสารหลักฐานการแตงต้ังคณะทํางานติดตามความกาวหนา 

6. รายงานสรุปการติดตามความกาวหนาที่ยืนยันไดวา ไดนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 

7. รายงานผลการปรบัปรุงกระบวนการที่เสนอตอผูมีอํานาจ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อผลักดันใหหนวยงานพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน การใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย

สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ รวมทั้งเพื่อสรางความ

ไววางใจในคุณภาพการบริการใหมากยิ่งขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวใหผู รับบริการทราบ หรือ

ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน 

กระบวนงานท่ีนํามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หนวยงานคัดเลือกมา

ดําเนินการ อยางนอย 1 กระบวนงาน ตองเปนกระบวนงานสําคัญของหนวยงาน และ

มีผูรับบริการจํานวนมาก 

งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน หนวยงานตองระบุ

เวลาเปนชั่วโมงหรือนาที โดยกําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 

การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

- กรณีผู รับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลระยะเวลาการ

ใหบริการจริงทุกราย 

- กรณีผูรับบริการในแตละวันมจีํานวนมากใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียง 30 

ราย/วัน 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 70 – 79  รอยละ 80 – 89  รอยละ 90 - 100 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการภายในเวลาทีน่อยกวาหรอืเทากบัเวลา

มาตรฐาน 

2. จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานทีน่าํมาประเมิน 

3. แผนภาพแสดง work flow และเวลามาตรฐาน 

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน 

จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานทีน่าํมาประเมิน 

 
หมายเหตุ กรณีที่หนวยงานคัดเลือกกระบวนงานที่นํามาประเมินมากกวา 1 

กระบวนงาน  การคํานวณคารอยละของการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ ใหใชสูตรดังนี้ 

รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   =   100×
∑
∑

i

i

y
x

  

  

ix     =   จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน 

iy     =   จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานทีน่ํามาประเมิน 

 i       =   1 ถึง p 

 p      =   จํานวนกระบวนงานทั้งหมด  

 

 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลักดันใหหนวยงานพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ รวมทั้งเพื่อสรางความ

ไววางใจในคุณภาพการบริการใหมากยิ่งขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวใหผู รับบริการทราบ หรือ

ประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน 

 กระบวนงานท่ีนํามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หนวยงานคัดเลือกมา

ดําเนินการ อยางนอย 1 กระบวนงาน ตองเปนกระบวนงานสําคัญของหนวยงาน และ

มีผูรับบริการจํานวนมาก 

 งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จส้ินภายใน 1 วัน หนวยงานตองระบุ

เวลาเปนชั่วโมงหรือนาที โดยกําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง 

 การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

- กรณีผู รับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลระยะเวลาการ

ใหบริการจริงทกุราย 

- กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมากใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียง 30 

ราย/วัน 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละที่ลดลง 5 – 9   รอยละที่ลดลง 10 – 15   รอยละที่ลดลงตั้งแต 16 ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ 

 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน) 

                                            ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 
 

หมายเหต ุ กรณีที่หนวยงานคัดเลือกกระบวนงานที่นํามาประเมินมากกวา 1 

กระบวนงาน  การคํานวณคารอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการ ใหใชสูตรดังนี้ 

รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ   =   100×
∑
∑

i

i

y
x

  

  

ix     =   ระยะเวลาใหบริการที่ลดลงในแตละกระบวนงาน 

iy     =   ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 

 i       =   1 ถึง p 

 p      =   จํานวนกระบวนงานทั้งหมด  

  
 
 
 
 
 
 

×100 
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                  บทที่บทที่  4        CCoommmmoonn  DDaattaa  SSeett          
 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหสะดวกตอ

การประเมินฯ โดยการใชตารางกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เปนสวน

สําคัญที่แสดงที่มาของผลการประเมินฯ ในแตละตัวบงชี้ รายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 
รายการ หนวย สถาบัน หนวยงาน

ยอย 
หนวยงาน

ยอย 

องคประกอบที่ 1     

 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ    

 จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ

ท้ังหมด 

ตัว    

 จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 

ตัว    

องคประกอบที่ 2     

มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลติ

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ    

มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ    

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค บาท    

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย บาท    

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย บาท    

 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ เรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ เรื่อง    
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 
รายการ หนวย สถาบัน หนวยงาน

ยอย 
หนวยงาน

ยอย 

 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน เรื่อง/ชิ้น    

-  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ เรื่อง/ชิ้น    

-  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง/ชิ้น    

- จํานวนผลงานทีนํ่าไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

เรื่อง/ชิ้น    

- จํานวนผลงานทีนํ่าไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง/ชิ้น    

จํานวนผลงานที่จดทะเบียนสทิธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตร เรื่อง/ชิ้น    

 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุสตัว เรื่อง/ชนิด    

 จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสอืรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

เรื่อง/ชิ้น    

-  จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสอืรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ ์ เรื่อง/ชิ้น    

-  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ 

เชื่อถือได 

เรื่อง/ชิ้น    

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

เรื่อง    

-  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงระดบัชาต ิ เรื่อง    

-  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงระดบันานาชาต ิ เรื่อง    

 จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย คน    

- จํานวนนักวิจัยทีไ่ดรับทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย คน    

-  จํานวนนักวิจยัที่ไดรับทุน จากภายในมหาวิทยาลัย คน    

 จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

คน    

 จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

คน    

จํานวนนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน    
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 
รายการ หนวย สถาบัน หนวยงาน

ยอย 
หนวยงาน

ยอย 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน    

จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน    

จํานวนบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดบัชาติหรือระดับนานาชาต ิ

คน    

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวชิาชีพ โครงการ/

กิจกรรม 

   

ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกบัความ

ตองการของผูรับบริการ 

ระดับ    

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 

1-5 

   

จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 

   

องคประกอบที่ 3     

 จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด รวมท้ังที่

ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน    

 จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ คน    

มีระบบการบรหิารจัดการที่ดแีบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

ระดับ    

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ    

มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธภิาพ 

 

ระดับ    
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 
รายการ หนวย สถาบัน หนวยงาน

ยอย 
หนวยงาน

ยอย 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ    

 จํานวนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

คน    

- ดานการวิจัย คน    

-  ดานศิลปและวฒันธรรม คน    

-  ดานอื่นๆ คน    

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ 

ระดับ    

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ    

มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดับ    

จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

คน    

-  ในประเทศ คน    

-  ตางประเทศ คน    

องคประกอบที่ 4     

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ 

ระดับ    

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ    

จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยงาน 

กิจกรรม    

จํานวนกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด กิจกรรม    
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 
รายการ หนวย สถาบัน หนวยงาน

ยอย 
หนวยงาน

ยอย 

องคประกอบที่ 5     

มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ    

ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน ระดับ    

องคประกอบที่ 6     

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับ    

 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน 

 

คน    

 จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงาน 

ท่ีนํามาประเมิน 

คน    

 ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาที/ชม./ 

วัน 

   

 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน นาที/ชม. 

/วัน 

   

 

หมายเหตุ   หมายถึง  ขอมูลเชิงปริมาณ 

 หมายถึง  ขอมูลเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

สรุปการปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

1. เปลี่ยนชื่อตัววัด จากเดิมใชคําวา “ดัชนี” เปลี่ยนเปน “ตัวบงชี้” 

2. การใหคะแนนการ

ประเมิน 

จากเดิมคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

-  คะแนนตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

-  คะแนนการบรรลุเปาหมาย 1 คะแนน 

-  คะแนนพัฒนาการ 1 คะแนน 

ปรับเปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน 

-  คะแนนตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

-  การบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน 

จากเดิมการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.5 หมายถึง วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 หมายถึง ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 หมายถึง ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา หมายถึง ดีเยี่ยม 

ปรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน  

≤ 1.50 

 

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานยังไมได

คุณภาพ 

3. การแปลความหมาย

ผลการประเมิน 

1.51-2.00 

 

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับพอใช 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           127          

รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

2.01-2.50 

  

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับดี 

3. การแปลความหมาย

ผลการประเมิน  (ตอ) 

2.51-3.00 

 

หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับดีมาก 

ตัดดัชนีเดิม จํานวน  10  ดัชนี ดังนี้ 

ดัชนีที่ 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

ดัชนีที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจใน

ปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง 

ดัชนีที่ 2.1 รอยละของบุคลากรประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

ดัชนีที่ 2.13 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากรประจํา 

ดัชนีที่ 2.14 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรประจําใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตอบุคลากรประจํา 

ดัชนีที่ 2.15 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดัชนีที่ 3.8 งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ดัชนีที่ 3.9 สัดสวนของจํานวนบุคลากรในสํานักงานทั้งหมดตอ

จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 

ดัชนีที่ 3.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตอบุคลากรทั้งหมด 

4. ดัชนีที่ตัดออก 

ดัชนีที่ 4.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอ

รายรับจริงทั้งหมด 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

ยุบรวมดัชนีเดิมในองคประกอบที่ 2  

ดัชนีที่ 2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย 

ดัชนีที่ 2.5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย 

5. ดัชนีเดิมแตยุบ

รวมกัน 

ยุบรวมเปน ตัวบงชี้ที่ 2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

นักวิจัย 

6. ดัชนีที่เปลี่ยน

องคประกอบ 

จากเดิม ดัชนีที่ 3.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ อยูในองคประกอบที่ 3 ปรับยายมาอยูใน

องคประกอบที่ 2 เปน ตัวบงชี้ที่ 2.15 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

เพิ่มเติมตัวบงชี้ จํานวน 11 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลติ

งานวิจัยและงานสรางสรรค   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใช

อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนนักวิจัย   

ตัวบงชี้ที่ 2.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการ

แจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได ตอจํานวนนักวิจัย   

7. ตัวบงชี้เพิ่ม 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 รอยละของนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียน

การสอนตอนักวิจัยทั้งหมด 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 3.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

7. ตัวบงชี้เพิ่ม (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

…………………………... 

เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอแตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝาย

วิจัย 

ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธานกรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 
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8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 

10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพชิิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิพ์ร  กรรมการ 

15. รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ  กรรมการ 

16. รศ.จิตราภรณ ธวัชพนัธุ  กรรมการ 

17. รศ.พิณทิพย  กรรณสูตร  กรรมการ 

18. รศ.ศิริพร  อองรุงเรือง  กรรมการ 

19. ผศ.ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร  กรรมการ 

20. ผศ.ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์  กรรมการ 

21. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  กรรมการ 

22. ผศ.ดร.อภิชาติ  พงศสุพัฒน  กรรมการ 

23. อ.ดร.จงรัก  วัชรินทรรัตน  กรรมการ 

24. อ.ดร.สุภาภาส  คําโตนด  กรรมการ 

25. อ.ปรียาวัลย  คูหา  กรรมการ 

26. อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี  กรรมการ 

27. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

28. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

29. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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30. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําด ี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

31. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

32. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

โดยมีหนาที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาใหสอดคลอง

กับกระบวนการดําเนินการภายใน  และตอบสนองตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สําหรับ

เปนกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3. กิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีวาระ  2  ป 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
    (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

   อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           133          

ภาคผนวกที่ 3 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบนั  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

…………………………... 

เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน หรือ

หนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก 

สถาบัน โดยมีรายนามดังตอไปนี้  

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝาย

วิจัย 

ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธานกรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 
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8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 

10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพชิิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิพ์ร  กรรมการ 

15. รศ.ศักดา  อินทรวิชัย   กรรมการ 

16. นายณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ  กรรมการ 

17. นางยุพา  ปานแกว  กรรมการ 

18. นางพมิพจนัทร  นุมหอม  กรรมการ 

19. นางผองศรี  จิตตนูนท  กรรมการ 

20. นางกชพรรณ  ชมภูนิตย  กรรมการ 

21. นายธาํรงศิลป  โพธิสูง  กรรมการ 

22. นางจิตรา  พึ่งพานชิ  กรรมการ 

23. นางวราภรณ  แดงชวง  กรรมการ 

24. น.ส.นฤมล  ศักด์ิอุดมวัฒโน  กรรมการ 

25. รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ  กรรมการ 

26. นางภทัรา  ชูวาธิวัฒน  กรรมการ 

27. นางอจัฉรา  ผองอุดม  กรรมการ 

28. นางเกศินี  คุณค้ําช ู  กรรมการ 

29. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

30. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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31. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

32. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําด ี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

34. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

35. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

โดยมีหนาที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของสํานัก  สถาบัน  หรือ

หนวยงานเทียบเทา ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และ

ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก  สถาบัน  

หรือหนวยงานเทียบเทา สําหรับเปนกลไกในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน ที่กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3. กจิกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีวาระ  2  ป 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
        (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ  สําหรับคณะวิชา   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………………………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากรายชื่อและตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึงขอ

แกไข  ดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    เปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ ์

2.    อาจารย ดร.สุภาภาส  คําโตนด เปน   

อาจารย ดร.ศุภาภาส  คําโตนด  

และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ  เพิ่มเติม   

ดังรายนามตอไปนี้  

1.    นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 

2.    นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 

3.    นางสาวยุภาพร  สุรเวช เปนกรรมการ 

4.    นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 
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5.    นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 

6.    นายสมศักด์ิ  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 

 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

            

 

ประกาศ ณ วันที่   29   มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

        อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 5 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบนั   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………..……………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึงขอแกไข ดังนี้  

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .จงรักษ   แกวประสิทธิ์   เป ล่ียนเปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์   

และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงต้ังกรรมการฯ  เพิ่มเติม  ดัง

รายนามตอไปนี้  

1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 

2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 

3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เปนกรรมการ 

4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 

5.   นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 

6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

            

ประกาศ ณ วันที่   29  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                      อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552.  กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทจุดทอง จํากัด. 
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  2550.  
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา รอบที่ 2 (พ.ศ.
2549 – 2553).  กรุงเทพมหานคร. 

สํานักประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.  2548.  คูมือระบบประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548.  กรุงเทพมหานคร: 

หางหุนสวนจํากัด สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร. 

              .  2551.  คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับสํานัก สถาบัน ป 2551.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           143          

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารวิชาการ   12/2552  สํานักประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีปรึกษา       รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม   รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
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คณะบรรณาธกิาร 

1. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ        ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ 
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6. นายธเนศ   ดาวรุงโรจน                ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
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ออกแบบปก   น.ส.เพชรรัตน   โชครุง      ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ   
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